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แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)  
Proxy Form (Form C.) 

 
          เขียนที�....................................................................... 
          Issued at   
                  วนัที�...................เดือน..................................พ.ศ........................... 
                   Date         Month        Year 
 
 (1)   ขา้พเจา้...............................................................................................สญัชาติ..........................................................................  
         I/ We                                  Nationality  
อยูบ่า้นเลขที�....................................................ถนน.................................................ตาํบล/แขวง........................................................ 
Residing at No.           Road       Sub district 
อาํเภอ/เขต......................................................จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย.์.................................................... 
District             Province                  Postal Code 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั.................................................................................................... 
As the share custodian of  
ซึ�งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จาํกดั (มหาชน) 

Being the shareholder of MFEC Public Company Limited 
โดยถือหุน้สามญัจาํนวนทั^งส̂ินรวม..............................................หุน้   และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั........................................เสียง 
holding a total number of ordinary share                     shares   in total which are entitled to cast                            votes  
 
(2)  ขอมอบฉนัทะให ้
       I / We hereby appoint 
        1.  นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................อายุ .....................................ปี   
             Mr./Mrs./Ms.                     Age 
             อยูบ่า้นเลขที� ........................................ถนน..........................................ตาํบล/แขวง.......................................... 
             Address               Road                 Kwang 
             อาํเภอ/เขต............................................จงัหวดั...................................... รหสัไปรษณีย.์................              หรือ 
             Khet                Province                   Postal code                           Or        

 
 

             2. นายอนันต ์ล̂ีตระกูล                    กรรมการอิสระ                   อายุ  76  ปี 
 

             อยูบ่า้นเลขที�  26 ซอยรามคาํแหง21 (นวศรี3)  แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลงั กรุงเทพฯ 10310                               หรือ 
 
         3. นายสุชาติ  ธรรมาพิทกัษ์กุล        กรรมการอิสระ       อายุ  68  ปี 
 

                        อยูบ่า้นเลขที� 230/57 ซอยเซนตห์ลุยส3์ ถนนจนัทน์ แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120                หรือ 
       

        4. ศ.ดร.อุทยั  ตนัละมยั                   กรรมการอิสระ                   อายุ  64  ปี 
 

            อยูบ่า้นเลขที�  2/66  รอยลัเพลส1 ซอยมหาดเล็กหลวง1 แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330                  หรือ 
 

             5.  รศ.ดร.กมเลศน์  สนัติเวชชกุล         กรรมการอิสระ                   อายุ  65  ปี 
 

              อยูบ่า้นเลขที�  12/1 ซอยสายมิตร  แขวงบางจาก  เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260                                     หรือ 
 
 
 
 
 

             6. ดร.ชาญ  ธาระวาส                      กรรมการอิสระ                   อายุ  65  ปี 
 

             อยูบ่า้นเลขที�  54  ซอยรตันาธิเบศร2์4  ถนนรตันาธิเบศร ์ตาํบลบางกะสอ อาํเภอเมอืง จ.นนทบุรี 11000                                    

Duty Stamp 

20 Baht 

ปิดอากรแสตมป์ 

20 บาท 

 

                        230/57 Soi St Louis3    Kwang Toongwatdon Khet Sathon Bangkok 10120                                 Or 

Mr.Suchart  Thammapitagkul          Independent Director                       Age 

       Ass.Prof.Dr.Kamales Santivejkul    Independent director                          Age        

      12/1 Soi Saimit , Kwang Bang Chak  Khet Phra Khanong, Bangkok 10260                        Or 

       Dr. Charn Tharawas                    Independent director                      Age 

        54   Soi Rattanathibeth24, Rattanathibeth Rd., Tambon bang kraso, mueang district, Nonthaburi 

       Mr.Anan  Leetrakul                         Independent Director                           Age         

       26 Soi Ramkhamhaeng21(Nawasri3), Kwang Phlapphla  Khet Wangthonglang, Bangkok 10310        Or 

       Prof.Uthai  Tanlamai,Ph.D              Independent Director                           Age 

      2/66  RoyalPlace 1 Soi Mahadleklung1, Kwang Lumpini, Khet Pathumwan, Bangkok 10330  Or                                         
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คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้  
Any one person as my/our proxy to attend and vote at Annual Ordinary General Shareholders Meeting No 1/2017  to be held  

 

ครั 5งที9  1/2560  ในวนัศกุร์ ที9   21  เมษายน  2560   เวลา 10.30 น.  ณ. ห้องประชมุ  ชั 5น 39 อาคารซนัทาวเวอร์ B เลขที9 123 ถ.วิภาวดีรังสติ 
on  Friday  April 21, 2017 at 10.30 hours at the Conference Room on the 39th floor, Sun Tower  B, 123 Vibhavadi-Rangsit Rd.,  

 

แขวงจอมพล เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหานคร 10900    หรือที9จะพึงเลื9อนไปในวนั เวลา และสถานที9อื9นด้วย 
Kwang Chompol Khet Chatuchak, Bangkok 10900 or at any adjournment thereof to any other date time and venue. 
 

 

 (3)   ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครั 5งนี 5ดงันี 5 
        In this Meeting I/We grant my /our proxy to vote on my /our behalf as follows: 
 
         มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทั 5งหมดที9ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

Granted the proxy according to the total amount of shares hold and entitle for the voting right 
 
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

Partially grant by the certain amount of shares as follows: 
  หุ้นสามญั.....................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ................ เสียง 

Totaling                       Ordinary share(s) equaling to voting right of           vote(s) 
 
  หุ้นบริุมสิทธิ.....................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ................ เสียง 

Totaling ………………. Preference share(s) equaling to voting right of …………. vote(s) 
  

(4)   ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั^งน̂ีดงัน̂ี  
         I / We authorise my / our proxy to cast the votes on my / our behalf a the above meeting in the following 
           วาระที�   1  เรื�อง  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครั'งที� 1/2559 
           Agenda    1  : To consider and adopt the Minutes of the ordinary General  Meeting of  the Shareholders 
                                                  No. 1/2016. 
  ( ก )  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
    (  A  )   The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems  appropriate in all. 
  
    ( ข ) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน̂ี   
     (  B  )  The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following: 
  
   
        เห็นดว้ย ......................เสียง          ไมเ่ห็นดว้ย....................เสียง       งดออกเสียง....................เสียง 
                        Approve                        votes              Disapprove       votes        Abstain              votes 

 
           วาระที�   2  เรื�อง  รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2559  
         Agenda  2 : To consider and acknowledge the report of the Board of Directors of  the work done for the year 2016. 
 
     ( ก ) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
    ( A ) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all. 
   ( ข ) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน̂ี   
    ( B ) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:  
 
        เห็นดว้ย ....................เสียง           ไมเ่ห็นดว้ย....................เสียง       งดออกเสียง…………….เสียง 
                                    Approve                    votes           Disapprove      votes         Abstain                votes 
 
 



 

-3- 
 

 
            วาระที�  3  เรื�อง พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงิน  บญัชีกาํไรขาดทุนสิ' นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 
          Agenda 3 : To consider and approve the statement  of financial for the fiscal year ended December 31,2016. 
         ( ก ) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
    ( A ) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all. 
   ( ข ) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน̂ี   
    ( B ) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:  
             
        เห็นดว้ย ....................เสียง           ไมเ่ห็นดว้ย....................เสียง       งดออกเสียง…………….เสียง 
                                     Approve                    votes            Disapprove       votes        Abstain                votes 
 
 
 

            วาระที� 4  เรื�อง  พิจารณาและอนุมตักิารจดัสรรกาํไรเพื�อการจา่ยเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ 
                      Agenda 4: To consider and approve the allocation of profit as dividend to be paid to the shareholders   

                  ( ก ) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
    ( A ) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems  appropriate in all. 

 
   ( ข ) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน̂ี   
    ( B ) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following: 
  
         เห็นด้วย.....................เสียง           ไม่เห็นด้วย...................เสียง       งดออกเสียง………….….เสียง 
        Approve                    votes          Disapprove    votes         Abstain              votes 
 
          วาระที� 5   เรื�อง  พิจารณาและอนุมติัเลอืกตั'งกรรมการใหมแ่ทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ 
                      Agenda 5 : To consider and approve the appointment of new director to replace the director who   
                                           must retire by rotation. 
             ( ก ) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
    ( A ) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems             
         appropriate in all. 
   ( ข ) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน̂ี   
    ( B ) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following: 
 
   เห็นดว้ยกบัการแต่งตั^งกรรมการทั^งชุด.................................เสียง  
     Approve for the election and appointment of the whole set of Directors…………..votes 

    เห็นดว้ยกบัการแต่งตั^งกรรมการบางราย 
   Approve for the election and appointment of certain Directors as follows: 
   
   1.   ชื�อกรรมการ     นายศิริวฒัน์  วงศจ์ารุกร                              
                         Name of the Director Mr.Siriwat  Vongjarukorn 
                        เห็นดว้ย..............เสียง       ไมเ่ห็นดว้ย............ ..เสียง          งดออกเสียง...............เสียง 
                              Approve          votes      Disapprove            votes        Abstain               votes 

2.   ชื�อกรรมการ  นายธนกร  ชาลี   
      Name of the Director Mr.Thanakorn  Charlee            
          เห็นดว้ย..............เสียง       ไมเ่ห็นดว้ย............ ..เสียง          งดออกเสียง...............เสียง 
           Approve          votes      Disapprove            votes        Abstain               votes 
3.   ชื�อกรรมการ  ดร.ชาญ  ธาระวาส   
      Name of the Director Dr.Charn  Tharawas            
          เห็นดว้ย..............เสียง       ไมเ่ห็นดว้ย............ ..เสียง          งดออกเสียง...............เสียง 
           Approve          votes      Disapprove            votes        Abstain               votes 
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 วาระที� 6   เรื�อง  พิจารณาและอนุมตัิกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2560 
                       Agenda 6 : To consider and approve determination of compensation to the Board of Directors in 2017. 

 
   ( ก ) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

    ( A ) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems  appropriate in all. 
 

   ( ข ) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน̂ี   
    ( B ) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following: 
  
         เห็นด้วย.....................เสียง           ไม่เห็นด้วย...................เสียง       งดออกเสียง………….….เสียง 
        Approve                    votes          Disapprove    votes         Abstain              votes 
 
              วาระที�   7   เรื�อง  พิจารณาแต่งตั'งผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ประจาํปี 2560 และกาํหนดค่าตอบแทน 
                       Agenda  7 : To consider and approve the appointment of the auditor and fix the remuneration for the year 2017. 
 
                ( ก ) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
    ( A ) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems  appropriate in all. 
 
   ( ข ) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน̂ี   
    ( B ) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following: 
            

                                                    

         เห็นดว้ย.....................เสียง          ไมเ่ห็นดว้ย...................เสียง      งดออกเสียง………….….เสียง 
         Approve                  votes           Disapprove     votes       Abstain               votes 
 

 
               วาระที8  8      เรื8องอื8น ๆ (ถ้ามี) 
            Agenda 8  :  To consider other matters ( if any ) 
 
               ( ก ) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที9เห็นสมควร 
    ( A ) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all. 
   ( ข ) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี 5   
    ( B ) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following: 
  
        เห็นด้วย.....................เสียง             ไม่เห็นด้วย.................เสียง       งดออกเสียง………….….เสียง 
        Approve                   votes            Disapprove  votes             Abstain              votes 
 
(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที9ไม่เป็นไปตามที9ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี 5 ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั 5น  
       The voting by the proxy in any agenda inconsistent to the instructions stipulated herein is deemed improper and  
       ไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น     
        does not represent my voting as a shareholder 
       
(6)  ในกรณีที9ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที9ที9ประชุมมี 
       In case I / We have not specified my / our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting 

       การพจิารณาหรือลงมตใินเรื9องใดนอกเหนือจากเรื9องที9ระบุไว้ข้างต้น  รวมถงึกรณีที9มีการแก้ไขเปลี9ยนแปลงหรือเพิ9มเติมข้อเท็จจริง  
       considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment  

       ประการใด   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที9เหน็สมควร 
       of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our  behalf as he / she  may deem appropriate  in 

all respects. 
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กิจการใดที9ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุนั 5น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself / ourselves. 
 
 
 
 
 
ลงชื9อ..................................................ผู้มอบฉนัทะ                ลงชื9อ..................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signature                Grantor                      Signature       Grantee 
           (…..........................................)                 (..............................................) 
         
 

      ลงชื9อ..................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
      Signature         Grantee 

  (..............................................) 
  
 

      ลงชื9อ..................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
      Signature         Grantee 

  (..............................................) 
 
หมายเหตุ    1.  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี 5ใช้เฉพาะกรณีที9ผู้ ถือหุ้นที9ปรากฏชื9อในทะเบยีนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ และแต่งตั 5งให้คสัโตเดยีน (Custodian)  
            ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านั 5น 
     2.  หลกัฐานที9ต้องแนบพร้อมกับหนงัสอืมอบฉนัทะ คอื 
  (1)  หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดยีน (Custodian) เป็นผู้ดาํเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
  (2)  หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดยีน (Custodian) 
     3.  ผู้ ถือหุ้นที9มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดยีวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก 

         จํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื9อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
    4.  วาระเลอืกตั 5งกรรมการสามารถเลอืกตั 5งกรรมการทั 5งชดุหรือเลอืกตั 5งกรรมการเป็นรายบคุคล 
    5.  ในกรณีที9มีวาระพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที9ระบไุว้ข้างต้น  ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ9มเตมิได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบ 
         ฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
 

Notes 1. The proxy form C is only for foreign shareholders, according to the register book, who appoint Thai share custodians.  
 2.  This proxy form must be attached be the following documents: 
   (1)  The power of attorney from the foreign shareholder granting the custodian to sign this proxy form. 
   (2)  The letter affirming that the custodian is permitted for operation custodian business. 
     3.  The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the  
                          number of shares to many proxies for splitting votes. 
     4.  In the agenda of the appointment of retired directors, the retired directors may be appointed entirely or individually. 
     5.  The allonge attached to this proxy can be used where there is more agenda than specified in this proxy. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ(แบบ ค) 
Allonge of Proxy (Form C) 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท  เอม็ เอฟ อี ซี  จํากดั (มหาชน) 
Grant of proxy as a shareholders of MFEC Public Company Limited 
 

ในการประชมุใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นครั 5งที91/2560 ในวนัศกุร์ที9 21 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชมุ  ชั 5น 39 
At the Ordinary Meeting of Shareholders No.1/2017 to be held on Friday April 21, 2017 at 10.30 hours at the                   

 

อาคารซนัทาวเวอร์ B เลขที9 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหานคร 10900  หรือที9จะพงึเลื9อนไปในวนั        
Conference Room on the 39th floor, Sun Tower B at 123 Vibhavadi-Rangsit Rd., Kwang Chompol ,Khet Chatuchak, Bangkok 10900 
 

เวลา และสถานที9อื9นด้วย 
Bangkok or at any adjournment thereof to any other date time and venue 
 
  วาระที9..........................เรื9อง........................................................................................................................ 
  Agenda         Subject  

  ( ก ) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที9เห็นสมควร 
        ( A ) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all   
                                   
        ( ข ) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี 5   
        ( B ) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following: 
 
                                      เห็นด้วย ......................เสียง          ไม่เห็นด้วย....................เสียง       งดออกเสียง....................เสียง 

         Approve                      votes        Disapprove    votes       Abstain                votes   
  วาระที9..........................เรื9อง........................................................................................................................ 
  Agenda         Subject  

  ( ก ) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที9เห็นสมควร 
        ( A ) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all   
                                   
        ( ข ) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี 5   
        ( B ) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:               

                                      เห็นด้วย ......................เสียง          ไม่เห็นด้วย....................เสียง       งดออกเสียง....................เสียง 

         Approve                      votes        Disapprove    votes       Abstain                votes  
  วาระที9..........................เรื9อง........................................................................................................................ 
  Agenda         Subject  

  ( ก ) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที9เห็นสมควร 
        ( A ) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all   
                                   
        ( ข ) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี 5   
        ( B ) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following: 
 
                                      เห็นด้วย ......................เสียง          ไม่เห็นด้วย....................เสียง       งดออกเสียง....................เสียง 

         Approve                      votes        Disapprove    votes       Abstain                votes
   
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจําต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
I / We hereby certify that the content contained in the allonge of proxy form is completely correct and true in all respects. 


